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Pris för ett gott

patientsäkerhetsarbete
För några veckor sedan öppnades Vasa centralsjukhus nya Y-byggnad, där verksamheten har
inletts i etapper. Priset för ett gott patientsäkerhetsarbete går denna gång till Bodil Mannevaara.
Bodil har svarat för planeringsarbetet, flyttplanen och genomförandet av denna plan. Hon har
förtjänstfullt tagit även patienterna, anhöriga och patientsäkerheten i beaktande. Vi vill tacka
Bodil för hennes långsiktiga, engagerade och förtjänstfulla arbete, där resultaten kommer såväl
patienter, anhöriga som personalen till godo.

Utgivare Vasa sjukvårdsdistrikt
Redaktion Patientsäkerhetsrådet
Ombrytning C2
Tryckning Waasa Graphics Ab
Upplaga 850
441 822
Painotuote
Trycksak
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Ledare

Ledare

Hur tryggar du

patientsäkerheten?

Med patientsäkerhet avses de
principer och aktiviteter som används
inom hälso- och sjukvården av
både individer och organisationer,
för att trygga säkerheten i vården
och för att se till att patienter
inte kommer till skada.

På Vasa centralsjukhus har vi många gemensamma rutiner och metoder
som vi använder för att trygga våra patienters säkerhet.

Låt oss ta kontrollistan för utskrivning av patienter som exempel. Under de senaste veckorna har det inkommit flera anmälningar om farliga situationer från primärvården, där
vårdpersonalen varit tvungna att påbörja den fortsatta vården av patienten med helt
bristfälliga uppgifter. I anmälningarna har det dessutom framkommit att vissa viktiga
moment blivit ogjorda i utskrivningsskedet, t.ex. har ingen anmälan gjorts till hemsjukvården om att patienten utskrivs. Genom att använda kontrollistan kan vi undvika dylika negativa händelser.
Situationer där patienter överflyttas från en enhet till en annan är förknippade med risker. Under den senaste månaden har vi genomfört stora flyttningar på vårt sjukhus, där
vissa enheter har flyttat in i nya utrymmen. Flyttningarna har förberetts långt på förhand och riskerna har bedömts även ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Allt har förlöpt

4

väl, även om det finns saker som vi kan ta lärdom av inför framtida flyttningsprocedurer.
Verksamheten ändras hela tiden och därför är det viktigt att komma ihåg att patientsäkerheten förutsätter att vi kontinuerligt utvärderar verksamheten.
Har du funderat på de tre vanligaste patientsäkerhetsriskerna i ditt eget arbete? Eller
har du tänkt på hur du kunde minimera riskerna för att de inte ska realiseras?
Jag önskar er alla en trevlig väntan på sommaren!
Marina Kinnunen,
administrativ överskötare
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Rehabiliterande arbetssätt

Kuntouttava työote

För en bättre aktivitets-

och funktionsförmåga hos äldre
Personalen på Malax-Korsnäs hälsovårdscentrals akut- och rehabiliteringsavdelning
har under senare år börjat tillämpa rehabiliterande arbetssätt i vårdarbetet.
Målsättningen har varit att så många patienter som möjligt, så snabbt som möjligt
ska kunna återgå till sina hem.

Ett rehabiliterande arbetssätt innebär att man
stöder individen att bibehålla sina egna förmågor, självständighet och integritet. Personalen
stöder patienterna att så långt som möjligt själva utföra sina dagliga sysslor.

matsalsutrymmen och ett terapirum med bl.a.
maskiner för styrketräning och -testning. Sin
nenas trädgård, som lockar till promenader, att
pyssla i odlingslådorna eller bara sitta i solen,
har anlagts utanför avdelningen.

Det hela startade med en gemensam skolning
för hela personalen. För att förändringar i både
arbetssätt och rutiner skulle ske behövde personalen framförallt förändra synen på arbetet
med patienterna. Från att ha hjälpt patienterna med det mesta, fungerar personalen numera som stöd och coach för patienterna.

Den största förändringen är att patienterna
kommer ut och äter måltiderna i matsalarna.
Patienterna har påverkats mycket positivt av
förändringen och blivit mycket aktivare. Det är
meningsfullare att sitta vid ett bord och äta tillsammans med andra patienter, än att sitta ensam på sängkanten i rummet. Får man själv ta
åt sig av brödet och hälla mjölken i glaset stärker det självförtroendet. Gemenskapen runt
bordet gör att man sitter uppe längre och den
lilla promenaden till matsalen flera gånger per
dag ger en naturlig träning.

Vårdpersonalen satsar på den dagliga ADL-träningen och fysioterapipersonalen på specifik
träning och styrketräning. Dokumenteringen
förbättrades och de individuella rehabiliteringsplanerna möjliggör att patienterna får likadan
vård av alla som tar hand om dem. Teammöte
hålls en gång i veckan där alla personalgrupper
deltar och tillsammans planerar de den fortsatta vården.
Miljön på avdelningen har förbättrats genom
att inreda ett ljusterapirum, ändamålsenliga
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Britta Vikberg
Avdelningsskötare
Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

Sinnenas trädgård, som
lockar till promenader, att
pyssla i odlingslådorna
eller bara sitta i solen,
har anlagts utanför
avdelningen.
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Hemrehabilitering

Hemrehabilitering
– så kan vi aktivera de äldre

Kristinestads vård- och omsorgscentral påbörjade hemrehabilitering 2011 som
en gränsöverskridande verksamhet med fokus på äldres funktionsförmåga.
Verksamheten är en viktig del av vårdkedjan för äldre personer.

Hemrehabiliteringens syfte är att upprätthålla och förbättra den geriatriska klientens balans och styrka. Verksamhetsmodellen bygger
på tanken att äldre har rätt att få behålla funktionsförmågan så länge det är möjligt. Genom
en individuell rehabiliteringsplan stöder vi klienten i vardagen.
Hemrehabilitering ges till alla, där hemmaboendet är äventyrat. Hjälpmedelsbehovet och
risken för fall kartläggs samt funktionsförmågan testas (EMS, SPPB) i egen hemmiljö. Därefter insätts förebyggande åtgärder.
Dokumentationen har stor betydelse för alla
delaktiga i rehabiliteringsprocessen. Meningen är att alla skall samarbeta mot samma mål.
Dokumentationen görs på gemensam blankett
där rehabiliteringens problem, målsättning,
genomförande och uppföljning framkommer.
Det lönar sig att påbörja rehabiliteringen så tidigt som möjligt, då de första förändringarna
upptäcks i vardagssysslorna.

Hemrehabilitering
ges till alla vars
hemmaboende
är äventyrat.
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Fallolyckor bland äldre indelas i externa, som
är förknippade med miljön och interna, som
förknippas med hälsan och allmän svaghet. En
viktig utvärderingsmetod för identifiering av
en förhöjd fallrisk är FROP-testet (IKINÄ-pro-

jektet THL). Den utvärderar funktionsförmågan enligt ett poängsättningssystem, identifierar hur stor fallrisken är och rekommenderar
åtgärder.
Ett bra verktyg är OTAGO-programmet, som
innehåller lätta och effektiva övningar för att
förbättra styrka och balans. Ett annat viktigt
instrument är RAI. Genom en välgjord planering och grundad dokumentering kan äldres återstående kraftresurser hittas och stödas
samt de förlorade sökas. Initiativ till hemrehabilitering och rehabiliteringsansvarige närvårdaren kan tas via bäddavdelningen, hemvården, läkarmottagningen eller av klienten själv
och dennes anhöriga.
Elisabeth Sjöberg,
chefen för vårdarbetet
Margareta Bergvik,
rehabiliterande närvårdare, fysioterapi
Robert Sundén,
avdelningsskötare, fysioterapi
Kristinestads vårdoch omsorgscentral
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Turvallisuusyhteistyö

Säkerhetssamarbetet

Redan i åratal har samarbetet mellan polisen
och centralsjukhuset fungerat utmärkt.
Samarbetet upprätthålls inte enbart mellan
dessa två instanser, utan omfattar även
många andra myndigheter. Tack vare det
obrutna myndighetssamarbetet kan vi
tillsammans skapa en välfungerande helhet.

Redan i tio år har olika säkerhetsmyndigheter
i Vasanejden hållit regelbundna uppföljningsmöten. Vid dessa möten som hålls två gånger
per år går myndigheterna igenom frågor som
är aktuella inom respektive organisation. Samarbetet mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet baserar sig på lagstiftning. Här i
Österbotten har vi inte nöjt oss med det, utan
har utvidgat samarbetet att omfatta även räddningsväsendet och centralsjukhuset. Det har
gett goda resultat.

Planmässig utbildning
I flera år har polisen haft en kontaktperson
med huvudsakligt ansvar för den utbildning
som ges på sjukhuset.
För några år sedan blev utbildningen klart planmässigare och mer målinriktad, tack vare
sjukhusets nya säkerhetschef. Resultaten uppföljs och verksamheten utvecklas.

Säkerhetssamarbetet

mellan sjukhuset och polisen
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I flera år fungerade överkonstapel Martti Korkiavuori som kontaktperson hos polisen. Han
gick i pension i början av år 2014. I god tid valdes en efterträdade för Korkiavuori och det blev
äldre konstapel Jari Niemi.

Nolltolerans
Utbildningen består av flera olika faser. Många
som arbetar på sjukhus och i andra liknande yrken accepterar utgångsmässigt att hot om våld
och våldsamt beteende är ett oundvikligt ont
som hör till arbetet.
Men ingen ska behöva acceptera hot och våld
som en normal del av arbetet. Målet är att skapa en nolltolerans till våld. Då organisationen
har en nolltolerans som mål skapas bättre möjligheter för en utveckling av samarbetet mellan
personalen och polisen.
I den normala polisverksamheten spelar förebyggande och proaktiv verksamhet en central
roll. En farlig situation som kan förhindras med
föregripande verksamhet leder till den bästa lösningen. Med hjälp av utbildning främjas
även förutsättningarna att bemöta hotfulla personer. Men tyvärr finns det ingen patentlösning
som fungerar i alla situationer.
Alla offentliga organisationer lever numera i
föränderliga tider. Trots förändringar fortsätter
samarbetet för medborgarnas bästa.
Pekka Melleri
Chef för polislinjen 2009 – 2013
Polisinrättningen i Österbotten
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HaiPro-statistik

Statistik

VASA CENTRALSJUKHUS
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER FÖR ATT
FÖRHINDRA ATT HÄNDELSEN UPPREPAS

JANUARI-MARS 2014

5%

HaiPro-anmälningar inom Vasa sjukvårdsdistrikt 2012 – 2014
2012

2013

2014

1 046

1 246

1 209

Vasa centralsjukhus

383

433

391

Primärvård

663

813

818

Vasa sjukvårdsdistrikt

4%

63 %

VASA CENTRALSJUKHUS

Information om händelsen
Inga åtgärder

2012

2013

Anmälningar

Anmälningar

433

383

51 %

57 %
Drabbade patient

Överförs till högre nivå för beslutsfattande

44 %

49 %

43 %

2014

En utvecklingsåtgärd skall utarbetas

391

56 %

25 %

663

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER FÖR ATT
FÖRHINDRA ATT HÄNDELSEN UPPREPAS

2013

2014
Anmälningar

75 %
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Tillbud

OMEDELBARA ÅTGÄRDER
VID SITUATIONEN

17 %

818

66 %

41 %

33 %

28 %

Information om händelsen

Övervakning av patienten

Inga åtgärder

Avvikelse / felkorrigerande
(vård)åtgärd

Överförs till högre nivå för beslutsfattande
Drabbade patient

Åtgärder som lindrar följderna
och förhindrar ytterligare skador

44 %

Anmälningar

813

80 %

Övervakning av patienten

4% 2%

PRIMÄRVÅRD

2012

Avvikelse / felkorrigerande
(vård)åtgärd

PRIMÄRVÅRD

23 %

Anmälningar

18 %

Anmälningar

Tillbud

20 %

46 %

14 %

13 %

ANMÄLNINGAR/VERKSAMHETSENHET

OMEDELBARA ÅTGÄRDER
VID SITUATIONEN

En utvecklingsåtgärd skall utarbetas

Åtgärder som lindrar följderna
och förhindrar ytterligare skador
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Patientsäkerhet

i samband med förändringar
Inför ibruktagningen av nya Y-byggnaden har Bodil
Mannevaara, sakkunnig inom vårdarbete, tagit ställning
till mängder av frågor rörande patientsäkerhet. Hur
påverkar stora förändringar patientsäkerheten och vad
ska man ta i beaktande? Här delar Bodil med sig av sina
erfarenheter.
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Hur anser du att patientsäkerheten har förändrats och på vilket sätt har verksamheten
blivit säkrare under de senaste tio åren?

Förändringar är en del av den moderna
hälso- och sjukvården. Vilka råd vill du ge
nyanställda som kommer till vårt sjukhus?

För cirka tio år sedan började diskussionen om
patientsäkerhet på Vasa centralsjukhus och ett
av de första stegen var att erkänna att vi också inom hälsovården gör misstag. Patientsäkerheten diskuterades inte då med de termer vi nu
använder, men strävan att patienten ska få rätt
vård vid rätt tidpunkt var aktuell redan då. En
av de första sakerna som uppmärksammades
var läkemedelshanteringen och hur den kan göras säkrare. Senare togs rapporteringssystemet
för avvikande händelser i bruk. Det var utmanande att komma från tanken att någon är skyldig och börja tänka ur ett systemperspektiv.

Alla sjukskötare, läkare med flera har personligt ansvar för patientsäkerheten utgående från
sin professionella kunskap. Mångprofessionellt
samarbete behövs för att vi ska nå en fungerande patientsäkerhet. Jag hoppas på en sådan
vårdkultur där alla stöder varandra i strävan att
forma en vård där patientsäkerheten utgör en
hörnsten.

Hur tas patientsäkerheten i beaktande i
samband med en så här massiv
flyttoperation?

Patientsäkerheten uppmärksammades ur flera perspektiv genom att planera flyttprocessen tillsammans med de
flyttande enheterna, tekniska enheten,
IT-enheten, transportsidan, apoteket, textilservice och näringscentralen för att nu
nämna några. Som hjälp hade vårdenheterna också en checklista som gjorts i
samarbete med kvalitetschefen.

en annan enhet eller stänga helt för en
period. På grund av vårdenheternas olika karaktär har vi försökt anpassa flyttprocessen individuellt för att minimera
störningar i patientvården. Flytten har
också delats upp under en längre tidsperiod för att vi ska hinna få en enhet att
fungera tillfredsställande innan nästa enhet flyttar.

Till Y-byggnaden har fem vårdenheter
(två bäddavdelningar, preoperativa polikliniken, akuten och dagkirurgin) flyttat och en del administration samt stödservice. För att en vårdenhet ska kunna
flytta behöver den tillfälligt minska på
verksamheten, flytta verksamheten till

Bäddavdelningarnas patienter flyttade
dels till andra avdelningar och dels kontaktades hälsovårdscentralerna i området
så de vårdade sina patienter så långt som
möjligt. En del patienter sändes till hälsovårdscentralernas bäddavdelningar eller andra vårdinrättningar som kunde ta
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Patientsäkerhet

emot patienter. Bäddavdelningarna var stängda
36 timmar och minskade verksamheten stegvis före det. Akutens verksamhet avslutades ett
visst klockslag i de gamla utrymmena och påbörjades samma klockslag i de nya utrymmen,
så man hade verksamhet på två ställen under
ett morgonskifte. Preoperativa polikliniken och
dagkirurgin hade minskad verksamhet ett par
dagar och stängt 2 – 3 dagar. Vid behov har personalen också jobbat på veckosluten med att
ställa utrymmena i ordning.

Det är också viktigt att utvärdera flyttprocessen
så att vi kan ta lärdom för kommande projekt
eftersom det redan planeras nya byggprojekt.

den är planerad utgående från de vårdprocesser som fungerar i utrymmena. Personalen på
vårdenheterna har deltagit i planeringen av
Y-bygganden och de har hämtat idéer från andra sjukhus. Patientsäkerheten syns i rymliga,
praktiska och funktionella utrymmen, som följer lagar, förordningar, stadgar och direktiv för
byggande inom hälsovården. Modern teknik,
som stöder vårdpersonalen i deras arbete, har
anskaffats i byggnadsprojektets slutskede. Inredning och byggnadsmaterial fyller hygienkrav och är lättskötta och slittåliga. När man
utgår från vårdprocesserna i planerings- och
byggnadsskedet kan man utforma utrymmena så att de stöder patientsäkerheten i vården.
En av de viktigaste komponenterna i patientsäkerheten är en kunnig och motiverad personal. Jag hoppas att Y-bygganden som arbetsmiljö kan bidra till personalens trivsel och välbefinnande.

Hur märks den förbättrade patientsäkerheten
i den nya Y-byggnaden?

Bodil Mannevaara,
sakkunnig inom vårdarbete

Eftersom det alltid är en utmaning att få utrymmena färdiga i tid och tekniken testad före flytten, så fanns det tyvärr en del halvfärdiga
lösningar på enheterna.

Patientsäkerheten har funnits med både under
planerings- och byggnadsskedet och Y-byggna-

16

Pia Haglund,
planerare

